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Restauratie Ademaorgel 
maandag begonnen

Uitgeest - Maandag is Adema’s 
Kerkorgelbouw BV uit Hillegom 
met grote enthousiasme be-
gonnen aan de restauratie van 
het Ademaorgel in de R.K. Onze  
Lieve Vrouw Geboortekerk in 
Uitgeest.
Dankzij subsidie van de Pro-
vincie Noord-Holland en ande-
re gulle gevers kon de restau-
ratie tot stand komen. Maandag 
is begonnen met de demonta-
ge van de 1200 orgelpijpen, de 
windlades en speeltafel. Na de 
demontage werden alle onder-
delen netjes verpakt en met een 
lift naar beneden gebracht. Alle 
onderdelen van het Ademaorgel 
worden overgebracht naar het 
atelier van Adema’s Kerkorgel-
bouw waar ze het komende half 
jaar gerestaureerd worden.
Orgelpijpen en de andere on-
derdelen van het orgel worden 

van binnen en buiten schoonge-
maakt en beschadigingen gere-
pareerd. De verwachting is dat 
eind augustus 2015 het orgel 
weer speelklaar is.
Het volledige bedrag voor de 

restauratie is nog niet binnen 
dus er wordt nog gehoopt op wat 
sponsoring. Dit kan door een be-
drag over te maken op NLRA-
BO0152100539 o.v.v orgel. (foto: 
Ruben Noom)

Vandalen slaan toe 
op Groot Dorregeest

Uitgeest - Zaterdagochtend was de vernielzucht van een groep 
mensen weer zichtbaar op het recreatieterrein Groot Dorregeest. De 
vernieling aan de toiletgroep moet hebben plaats gevonden van vrij-
dag- op zaterdagnacht. (foto’s: Ger Bus)
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Maya de Bij knuffels
Actie geldig t/m 31 maart
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De Koogdijk op een vroege ochtend. De Koogdijk, ook wel de Ziendijk, genoemd is een mooi 
wandelpad aan de rand van de bebouwde kom in Uitgeest. Als u deze zou willen bewandelen ga dan 
naar de molen De Dog. De rest volgt dan vanzelf. De lengte is bijna een kilometer. Foto en tekst: Ger 
Bus

Naam: Joost Buursma
Leeftijd: 17 jaar
Vooropleiding: Bonhoeffer Col-
lege Castricum, Havo
Nu: Bos- en Natuurbeheer aan 
Hogeschool Van Hall Larenstein 
in Velp
Duur: 4 jaar

Uitgeest - Interesse voor de na-
tuur was altijd al aanwezig bij 
Joost Buursma en toen hij in 
Havo 3 voor zijn profielkeuze 
stond, wist hij dat hij rekening 
moest houden met een beroeps-
keuze in die richting. Toen hij op 
het Bonhoeffer College de be-
roepenmarkt bezocht werd zijn 
aandacht getrokken door een 
stand van een opleiding milieu-
kunde en diermanagement in 
Leeuwarden. Dat leek leuk maar 
hij zocht nog even verder.
Dus bezocht hij ook nog de Ho-
geschool in Velp. Deze instelling 
en opleiding sprong er wat Joost 
betreft meteen uit. 
Joost: “Tijdens de meeloopdag 
viel mij al op dat dit een mooie 
school is zowel van binnen als 
van buiten, het is omringd door 
een groot park waar veel bomen 
en planten staan, die je dus ook 
moet leren herkennen. 
Ik was er toen nog niet mee bezig 

Welk beroep?
De tijd is weer aangebroken dat scholieren zich gaan oriënteren op een 

vervolgopleiding. Moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Wij vroegen 
jongeren in Uitgeest naar hun keus en motivatie. 

dat ik uit huis moest. Dat kwam 
pas in mei, toen ben ik een ka-
mer gaan zoeken. Eerst zag ik 
het niet zo zitten maar nu bevalt 
het goed. Ik heb het leuk inge-
richt en ik woon met mijn studie-
genoot Martijn die ik tijdens de 
introweek heb ontmoet. We eten 
samen met de huisbaas. Eigen-
lijk zijn hier heel veel studenten 
die van ver komen en dus alle-
maal op kamers wonen.”

De vakken als Landschap, een 
soort aardrijkskunde, Bodem-
kunde en Hydrologie zijn nieuw 
voor Joost en leuk maar econo-
mie heeft hij sinds de tweede 
klas Bonhoeffer niet meer gehad 
en daar is hij minder enthousi-
ast over.
Joost: “Maar de leraren zijn aar-
dig, zij kennen hun vakgebied, 
zijn experts en brengen alles met 
enthousiasme, wij mogen hen bij 
hun voornaam noemen.”
Met de fiets kost het hem slechts 
tien minuten om op school te ko-
men. 
Velp is een prima dorp en ligt 
vlakbij Arnhem. In het weekend 
gaat Joost tot nu toe steeds naar 
Uitgeest terug maar inmiddels 
heeft hij daar gesolliciteerd bij 
Intratuin waar hij om het week-
end hoopt te kunnen gaan wer-
ken. 
Stage wordt er pas in het derde 
jaar gelopen wat Joost niet erg 
vindt want nu heeft hij genoeg 
tijd om aan school en kamer te 
wennen.
Op de vraag hoe Joost de toe-
komst ziet zegt hij: “Daar ben 
ik nog niet uit maar het lijkt mij 
wel wat om een plan op te zet-
ten over hoe een bos er uit moet 
zien.”(Monique Teeling)

‘Dorsvloer vol Confetti‘ 
in filmhuis De Zwaan

Uitgeest - De film ‘Dorsvloer vol 
confetti’ is vrijdag 20 februari te 
zien in Filmhuis De Zwaan. 
De wereld van de dromerige 
twaalfjarige Kathelijne lijkt klein 
en benauwd. Zij leeft geïsoleerd 
op een boerderij in Zeeland en 
haar familie is per slot van re-
kening ook nog streng gerefor-
meerd. In het gezin geldt maar 
één levensmotto en dat is “uit-
verkoren zijn” en je leven in 
dienst stellen van God.  Kathe-
lijne vlucht in verhalen. Verhalen 
die ze leest, die ze hoort en die 
ze zelf verzint. Zo weet ze zich te 
handhaven door een mooie mix 
van koppigheid en grenzeloze 
fantasie. 
De jonge actrice Hendrikje Nieu-
werf zet op overtuigende wijze  
dit authentieke rebelse meisje 
neer.  En ook de rol van de stug-

ge moeder, gespeeld door de 
actrice en mimespeelster Suzan 
Boogaerdt, volle nicht van Carice 
van Houten, overtuigt.
De film, naar het gelijknamige 
boek van Franca Treur, werd ge-
regisseerd door Tallulah Haze-
kamp Schwab. Het is haar eerste 
lange speelfilm. Ze maakt van 
het boek een grappige, luchti-
ge integere film. Volgens veel re-
censenten één van de beste Ne-
derlandse boekverfilmingen van 
de laatste jaren.
De zaal is open vanaf 19.45 is 
open vanaf 19.45 uur en de film 
begint om 20.15 uur. Toegang:   5 
euro inclusief een kopje koffie 
voorafgaand aan de film (“Vrien-
den” 4 euro). Kaarten in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij: Boek-
handel Schuyt, Middelweg 139, 
Uitgeest.

Vroege Burgernetactie 
voor verdachte man

Uitgeest - Deelnemers aan Bur-
gernet Uitgeest kregen woens-
dagochtend omstreeks 06:00 
een Burgernet bericht van de 
politie.
Op de Terp was een verdacht 
persoon gezien die met een zak-
lamp in auto`s scheen. De man 
was weggelopen in de richting 

van de weilanden. De Burger-
alert Whatsapp Groepen kre-
gen nog iets meer informatie. De 
man droeg een zwarte muts en 
zwarte kleding. Na een kwartier 
werd het Burgernet bericht al af-
gesloten met de mededeling dat 
de man niet was aangetroffen.
(bron: 112-uitgeest.nl)

Jaarvergadering en buurt-
zorg bij Vrouwen van Nu
Uitgeest - Donderdag 19 fe-
bruari is de jaarvergadering van 
Vrouwen van Nu in Dorpshuis 
De Zwaan. Begonnen wordt om 
20.00 uur. Voorzitter Greetje Plai-
sier en secretaris Wil Feenstra 
stoppen met hun werkzaamhe-
den maar  Janny Pilkes en Cis-
ca van de Rotten gaan deze ta-
ken overnemen. Na de jaarver-
gadering komen twee mensen 
van Buurtzorg Uitgeest vertellen 
over hun werk.
Vrouwen van Nu bestaat 85 jaar, 
bruist van energie en heeft vol-

op nieuwe ideeen. Tijdens de 
boekenweek treedt Aaf Brandt 
Corstius op in Slothotel Igesz in 
Schagen. 12 mei is voor de leden 
de Provinciedag in het Buiten-
museum in Enkhuizen.
De afdeling Noord-Holland be-
staat 80 jaar. Op 26 juni is er een 
groot feest in het AZ-Afas stadi-
on in Alkmaar.

Voor meer informatie kijkt u op 
de site www.vrouwenvannu.nl. 
Nieuwe leden zijn van harte wel-
kom.





18 februari 20154

Castricum - Wat vindt de poli-
tiek van kunst en cultuur? Wat is 
de rol van bibliotheken, cultuur-
educatie, cultuurhistorie en the-
aterfestival Karavaan? Wat moet 
of kan er anders? Cultuurcom-
pagnie en ProBiblio organiseren, 
vooruitlopend op de Provinciale 
Statenverkiezingen van 18 maart, 
het Noord-Hollands cultuurdebat. 
Belangrijke figuren uit het cultu-
rele veld verzorgen de inleidin-
gen, waardoor het debat tussen 
de verschillende politieke partij-
en wordt aangewakkerd. Donder-
dagavond 12 maart in Huis van 
Hilde, Castricum. Vanaf 18.00 uur 
inloop, van 19.00 tot 21.00 uur de-
bat. De organisatie is in handen 
van de Cultuurcompagnie.

Cultuurdebat

Castricum - In de bibliotheek 
kunnen kinderen in de voor-
jaarsvakantie knutselen in het 
Bieb atelier op dinsdag 24 fe-
bruari van 10.00 tot 11.30 uur. 
De activiteit is bedoeld voor kin-
deren van zes tot en met twaalf 
jaar. Na het voorlezen, knutselen 
en na afloop wordt een kleine 
tentoonstelling ingericht van het 
resultaat. Meedoen kost 3,50 eu-
ro. Opgeven bij de balie, via tel.: 
655678 of castricum@bknw.nl.

Biebatelier 
voor kinderen

Lezing Van Gogh en 
de kunst van het leven

Castricum - Op dinsdag 17 fe-
bruari begint om 20.00 uur een 
lezing in de Maranathakerk door 
Prof. Wessels, emeritus hoogle-
raar godsdienstwetenschap aan 
de VU. Hij spreekt over Vincent 
van Gogh, schilder maar ook en-
kele jaren predikant en evange-
list geweest. In deze lezing pre-
senteert Prof. Wessels zijn boek 
‘Het Evangelie volgens Vincent 
van Gogh’. De kunst van het le-
ven vormen de onderverde-
ling in het boek. Op de foto: De 
barmhartige Samaritaan van Van 
Gogh.

Heruitgaven 
filosofie

Limmen - Liefhebbers van fi-
losofie opgelet. Van in Limmen 
woonachtige filosoof dr. Frans 
Hartensveld zijn onlangs drie 
boeken heruitgegeven. 

De titels daarvan zijn: Geroe-
pen is de mens (over Abraham 
Joshua Heschel), De mystiek 
van de ontmoeting (over Martin 
Buber) en De dynamiek van de 
stilte (een spirituele zoektocht). 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 21.30 uur
Selma

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 & 21.30 uur

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 21.30 uur

Fifty Shades of Grey
vrijdag 16.00 uur   maandag 18.30 uur

Big Eyes
vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 18.30 uur
Michiel de Ruyter (12 jaar)

zaterdag & zondag 18.30 uur
woensdag 18.30 uur

The Imitation Game
vrijdag 18.30 uur

zondag 16.00 uur    dinsdag 18.30 uur
Gooische Vrouwen 2

zaterdag 13.30 uur   
zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag 11.00 & 13.30 uur   
Paddington

zaterdag & zondag 13.30 uur   
maandag, dinsdag & 

woensdag 11.00 & 13.30 uur   
Big Hero 6 (NL) 2D

zaterdag, zondag, maandag, 
dinsdag & woensdag 16.00 uur   
Spongebob 2 (NL) 3D

zaterdag 16.00 uur   zondag 11.00 uur   
maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur     

Jack bestelt een broertje

Programma 19 feb t/m 25 feb 2015

Selma indrukwekkend 
In 1965, ruim een eeuw na de 
Amerikaanse Burgeroorlog, bar-
sten in de staat Alabama diver-
se protesten los. De Afro-Ame-
rikaanse bevolking eist stem-
recht voor minderheden in Ame-
rika. De spanningen lopen ho-
ger op na de dood van een jon-
ge Afro-Amerikaan en de arres-
tatie van de Afro-Amerikaanse 
Annie Lee Cooper (Oprah Win-
frey) en explodeert wanneer de 
protestmars van het stadje Sel-
ma naar de hoofdstad Montgo-
mery eindigt met bruut geweld 

en de boeken ingaat als Bloody 
Sunday. Ze laten het er echter 
niet bij zitten. Onder leiding van 
Martin Luther King, Jr. ontstaat 
één van de grootste protestmar-
sen ooit. Een paar maanden la-
ter introduceert de president 
een nieuwe wet, waarin gelijk-
heid van stemrecht wordt vast-
gelegd. Selma is een indrukwek-
kend waargebeurd verhaal over 
een strijd die leidde tot één van 
de grootste historische overwin-
ningen in de Amerikaanse ge-
schiedenis. I

Een jonge Peruviaanse beer met 
een grote passie voor alles dat 
Brits is reist naar Londen om een 
huisje te vinden. Alleen en ver-
dwaald eindigt het beertje op 
Paddington Station, waar hij er 

Paddington achter komt dat het stadsleven 
niks voor hem is. Op het stati-
on wordt hij gevonden door de 
familie Brown, die het beertje in 
huis neemt. Alles lijkt goed te 
gaan voor het beertje totdat een 
museumconservator het unieke 
beertje ontdekt. 

Welkom met alle vragen
Inloop bij Begraafplaats & 
Crematorium Westerveld
Regio - Westerveld organiseert 
op woensdag 25 februari een in-
loopavond. Iedereen kan zon-
der afspraak van 18.30 tot 21.00 
uur binnenwandelen en vragen 
stellen. Bijvoorbeeld meer we-
ten over de invulling van een 
plechtigheid, of de verschillende 
opbaarmogelijkheden? Of be-
nieuwd naar de opties op het ge-
bied van eeuwigdurende graven, 

gedenktekens, (urnen)graven of 
assieraden? De medewerkers 
vertellen graag over alle moge-
lijkheden die Westerveld biedt. 
Om juiste keuzes te kunnen ma-
ken, is het van belang om te we-
ten wat er allemaal mogelijk is. 
het adres is Duin en Kruidber-
gerweg 2-6 Driehuis.
Kijk ook op www.bc-westerveld.
nl voor meer informatie.

Pakt Limmen zondag 
de tweede periodetitel?  
Limmen - Precies een jaar na 
data kan het eerste team van 
Limmen weer de periodetitel 
pakken na eventuele winst op 
KFC. Er zijn nog vier ploegen die 
om de titel strijden en dat is ook 
uitgerekend nog KFC. Maar de 
meeste kans maakt IVV die twee 
punten meer heeft dan Limmen 
en Kolping Boys. Maar juist de-
ze twee teams moeten ook te-
gen elkaar spelen in Landsmeer 
en bij winst van IVV zijn zij zeker 
van de periodetitel. De koploper 
Kolping Boys kan alleen bij winst 
de titel in de wacht slepen als 
Limmen of KFC punten verspe-
len. Als Kolping Boys wint en ook 
Limmen, dan is de titel vrijwel ze-
ker voor Limmen, gezien het veel 
beter doelsaldo. Als IVV-Kolping 
Boys in een gelijkspel eindigt 
dan moet Limmen met vier doel-
puntenverschil winnen om bo-
ven IVV te Komen. 
Dus spanning volop om de-
ze zondagmiddag om 14.00 uur 
weer eens Damphegeest te be-
zoeken en te genieten van een 
hopelijk boeiende wedstrijd. 
Limmen is weer bijna compleet 
met Rens Min en Wouter Koot 

die beiden verstek moesten la-
ten gaan bij de winst op Kolping 
Boys afgelopen week en het is 
jammer dat Mike Hollenberg (fo-
to) voorlopig wel enige maanden 
is uitgeschakeld na zijn hoofd-
botsing in die wedstrijd. Natuur-
lijk mag de jeugd met veel toe-
ters langs de lijn staan om zoveel 
mogelijk herrie maken en hun 
team aan te moedigen. 

Savoy Jazzband in Vredeburg
Limmen - In september 2009 
startten een aantal doorgewin-
terde jazzmuzikanten een band. 
De naam werd de Savoy Jazz-
band, vernoemd naar de be-
roemde danszaal in New York 
De Savoy Ballroom. De naam 
Savoy past goed bij de band om-

dat ondanks het verschil in ka-
rakter en klank de bandleden er 
toch een mooi geheel van we-
ten te maken. De muziek bestaat 
uit standards  en eigen arrange-
menten. Op zondag 22 februari 
vanaf 16.00 uur bij de Jazz Sessi-
on Club in Vredeburg in Limmen.
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Verschijnt woensdag
EDITIE 12: CASTRICUM, 
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

COLOFON

Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875
Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
info@uitgeestercourant.nl
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp
Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
Mobiel 06-29603261
kantoor@uitgeestercourant.nl
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV
OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Castricum - 05-02-2015: Dex 
Marien Verbeek zoon van Ro-
bertus J.J.M. Verbeek en Klazina 
J. Strootman.
 

Aangifte huwelijk/geregi-
streerd partnerschap
Castricum - 06-02-2015: Tim van 
der Matten en Josine Kerkho-
ven. 06-02-2015: Rick Settels en 
Yvette Twisk.

 Overleden
Akersloot - 06-02-2015: André P. 
van Lunenburg. Castricum - 03-
02-2015: Theodora A. Ouwer-
ling. 05-02-2015: Johannes D. 
Meppelink. 08-02-2015: Johan-
nes G. Hurkmans gehuwd met 
Margretha A.B. Buisman. 09-02-
2015: Rieuwert Schekkerman. 
10-02-2015: Cornelia F. Pauwels. 
Elders - 07-02-2015: Robert D. 
Schouten weduwnaar van Geer-
truida T. Stam.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
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www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Pestvogel gesignaleerd
Castricum - Afgelopen week 
werd in de Laan van Albert’s 
Hoeve, een pestvogel gespot. De 
zeldzame wintergast deed zich 
tegoed aan sierappeltjes. Al snel 
werden de eerste vogelaars met 
verrekijkers en telelenzen gesig-
naleerd om de vogel vast te leg-
gen. 
Zo ook Theo Beentjes die de-

ze foto maakte. ,,Buurtbewoners 
vroegen nieuwsgierig wat voor 
een vogel er te zien was. Som-
mige hadden nooit van pestvo-
gel gehoord, maar werden net 
zo enthousiast toen ze de vo-
gel zagen door de lens. verwacht 
wordt dat de vogel spoedig aan 
zijn terugreis begint naar het ho-
ge noorden.

Genieten van Philip 
Paar bij Jazz in Bakkum
Bakkum - Zondag 22 februari 
treedt zanger Philip Paar met zijn 
combo op bij Jazz in bakkum in 
Hotel Borst. 
Philip Paar is iemand met een ei-
gen geluid, presentatie en uit-
straling. Hij wordt door kenners 
gezien als een vooraanstaand 
vertolker van The Great Ameri-
can Songbook, 

Swing  pur sang , mooie ballads 
met af en toe een knipoog naar 
de Braziliaanse muziek van An-
tonio Carlos  Jobim en tussen 
dit repertoire door opeens een 
prachtige tekst en herkenbare 
melodie van een liedje van Toon 
Hermans. Hij won diverse mu-
ziekprijzen, waaronder de Cona-
mus-award. Aanvang 16.00 uur.

Sint en Gazendam kandi-
daten Provinciale Staten  

Castricum - Na Ron de Haan 
van De VrijeLijst voor Hart voor 
Nederland, hebben Roel Sint en 
Petra Gazendam van de SP zich 
kandidaat gesteld voor de Pro-
vinciale Staten. Roel Sint staat 
op de achtste plaats. Hij wil zich 
onder andere hard maken voor 

de bescherming van het Natura 
gebied 2000 en daarom de bouw 
van een bungalowpark met de 
bijbehorende verkeersdrukte en 
toename bezoekersaantal in het 
kwetsbare natuurgebied tegen-
houden. Petra Gazendam staat 
op de 25e plaats. 

Hoe zit het met de plannen 
rond Heer Derckplantsoen?

Akersloot - Kennemer Wonen 
bouwt komende zomer aan het 
Heer Derckplantsoen. In overleg 
met omwonenden, belangheb-
benden en de gemeente is een 
plan tot stand gekomen. Tijdens 
de inloopavond op 12 februari is 
het plan aan de betrokkenen ge-
presenteerd. De inloopbijeen-
komst werd goed bezocht en er 
was veel belangstelling. 
Ook is de realisatieovereen-
komst deze avond ondertekend 
door de heren Dick Tromp, di-
recteur-bestuurder van Kenne-
mer Wonen en Biense Dijkstra, 
algemeen directeur van Bouw-
groep Dijkstra Draisma.

Aan de kant van de Julianaweg 
en aan het Heer Derckplantsoen 
worden achttien eengezinswo-
ningen gebouwd. Aan de kant 
van de Geesterweg komt een 
appartementengebouw van drie 
bouwlagen hoog met vijftien ap-
partementen. Tussen het Heer 
Derckplantsoen en de bestaan-
de woningen aan de Juliana-
weg en Beatrixlaan komen par-
keerplaatsen. Vooraf aan de hui-
dige plannen zijn voor deze lo-
catie meerdere nieuwbouwplan-

nen gemaakt die niet haalbaar 
bleken. Daarom is door Kenne-
mer Wonen eind 2012 een twee-
tal bijeenkomsten georgani-
seerd. Hierin is samen met de 
omwonenden en belanghebben-
den dit huidige plan op hoofdlij-
nen gemaakt. ,,Het is goed om te 
zien dat na jaren van procedu-
res deze mooie plek in het dorp 
passende bebouwing krijgt”, al-
dus Dick Tromp. ,,De huurwo-
ningen zijn van goede kwaliteit 
en betaalbaar. Het plan is op al-
le fronten een aanwinst voor 
Akersloot.” De nieuwbouw wordt 
uitgevoerd als een ‘Design en 
Build’ contract. Dit is een con-
tract waarbij de verantwoording 
voor het ontwerp en de uitvoe-
ring bij dezelfde partij liggen, in 
dit geval bij Bouwgroep Dijkstra 
Draisma. Het ontwerp komt van 
BBHD Architecten. 

Naar verwachting wordt in de 
zomer van 2015 gestart met de 
bouw van de sociale huurwonin-
gen. Na de zomer van 2015 start 
via het SVNK de verhuur van de 
woningen. 
Kijk voor meer informatie op 
www.kennemerwonen.nl.

‘Start to Run’ 
bij AV Castricum
Castricum - Zaterdag 7 maart 
start op sportpark De Duinloper 
van AV Castricum langs de Zee-
weg een nieuwe cursus Start to 
Run. Na de zesweekse cursus 
kunnen de deelnemers zo¹n 25 
minuten hardlopen. 
Voor meer informatie: www.
starttorun.nl.
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Castricum - Het Clusius College 
Castricum zamelt  al jaren lege 
cartridges en toners van kopi-
eerapparaten in voor het bedrijf 
Total Collect. Total-collect zorgt 
ervoor dat de oude producten 
worden hergebruikt, gerecycled 
en vernietigd op milieuvriendelij-
ke wijze. Een groot deel van de 
opbrengst schenkt Total Collect 
aan CliniClowns Nederland. 
Er zijn dat jaar meer dan 3,8 
miljoen cartridges en mobiel-
tjes bespaard van de afvalberg. 
De opbrengst lis gedoneerd aan 
Stichting CliniClowns Nederland. 

Opbrengst voor 
CliniClowns

Van der Vlugt verhuist
Regio - Kunststofkozijnenspe-
cialist Kees van der Vlugt heeft 
besloten zijn zaak van Haarlem 
naar Velserbroek te verhuizen. 
Zijn bedrijf is zestig jaar gele-
den groot geworden met de ver-
koop van behang, isolatieglas en 
kunststof kozijnen, maar hij richt 
zich inmiddels op zoveel meer. 
,,Eind maart zijn al onze produc-
ten met noviteiten te bewonde-
ren in de nieuwe showroom in 
Velserbroek,” belooft Kees. ,,We 
richten ons op alles wat de wo-
ning beter maakt. Kunststof ko-
zijnen, ramen, deuren, schuif-
puien, dakkapellen, balkonbe-
glazing vouwwanden, garage-
deuren, veranda’s, zonwering, 
beveiliging, isolatieglas en nog 
veel meer.” Van der Vlugt produ-
ceert de kunststof kozijnen van-
uit een eigen Nederlandse fa-
briek GevelNed. Kunststof klinkt 
heel clean, maar tegenwoordig 
is dit duurzame, onderhoudsar-
me, isolerende en inbraakweren-
de materiaal niet meer van hout 
te onderscheiden. ,,Onze kozij-
nen zijn dankzij onze eigen fa-
briek in 125 kleuren verkrijgbaar, 
zelfs een matte, houtnerf of me-
tallic folie is mogelijk. We produ-
ceren, kleuren en kopen de ko-
zijnen groot in bij onze  fabrie-

ken. Dat merken klanten zowel 
aan de prijs als aan de kwaliteit”, 
aldus Kees. Daarnaast is Van der 
Vlugt dealer van Hörmann gara-
gedeuren, Pilkington glas, Sun-
flex balkonbeglazing en vouw-
wanden, Pallazzo veranda’s, 
OBUK deuren en Velux dakra-
men. Juist omdat Van der Vlugt 
zo’n breed aanbod heeft, was 
een verhuizing gewenst. ,,Van-
af maart zitten alle afdelingen 
van Van der Vlugt bij elkaar in 
een pand. Het pand op de Broe-
kerdreef is met de volglazen ge-
vel op de eerste en tweede ver-
dieping een eyecatcher.” Ontdek 
waarom kunststof tegenwoordig 
zo op hout lijkt. ,,Dat komt niet al-
leen door de kleuren/folies, maar 
ook door de ‘Hollandse Hoek’, de 
verdektliggende scharnieren op 
de draai-kiepramen, de profie-
len met gelijkliggende aanslag 
en de nieuw ontwikkelde deur-
scharnieren zonder scharnier-
kapjes”, promoot Kees. Vanaf 
eind maart is iedereen welkom. 
De officiële opening vindt plaats 
op een zaterdag in juni. Van der 
Vlugt is maandag tot en met vrij-
dag geopend van 8.00 tot 17.00 
en op zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur. Kijk voor meer infor-
matie op www.vandervlugt.nl.

Oefentherapie 
Mensendieck in Bakkum

Bakkum - Sinds kort is op het 
Duin en Boschterrein een nieu-
we oefentherapie Mensen-
dieckpraktijk gevestigd door 
Martijn Kool. ,,Oefentherapie 
maakt mensen bewuster van al-
ledaagse verrichtingen”, zegt hij. 
,,Door het verbeteren van een-
voudige bewegingen die ie-
dereen vaak maakt, zijn klach-
ten vaak al flink terug te drin-
gen. Juist die bewegingen vor-
men een groot onderdeel van 
het leven.” Tijdens een behan-
deling richt de therapeut zich 
op het verminderen en wegne-
men van de klachten. Men leert 

bewegen met een juiste belas-
ting van gewrichten en spieren. 
Verder wordt de houding ver-
beterd en ontdekt hoe optimaal 
te bewegen. Daarbij krijgt men 
advies hoe klachten in de toe-
komst kunnen worden voorko-
men. ,,De bewegingsoefeningen 
sluiten zoveel mogelijk aan op 
activiteiten in het dagelijkse le-
ven. Deze aanpak maakt de be-
handeling niet alleen laagdrem-
pelig, maar ook effectief. Oe-
fentherapie geeft grip en con-
trole op de dagelijkse houding 
en bewegingen, dankzij inzicht 
in de eigen activiteiten en door 

Gratis tip 
van Martijn

Zit u veel achter de compu-
ter? Kijk dan eens of u recht 
voor de computer zit, goed 
de rugleuning gebruikt en 
de schouders laag zijn. Zorg 
er voor dat u niet in de com-
puter zit met gebogen rug/
nek en schouders die naar 
voren staan. Dit voorkomt 
de kans op nek- en schou-
derklachten.

de training die aansluit op de le-
vensstijl.” Kijk voor meer infor-
matie op www.oefentherapiem-
artijn.nl of bel vrijblijvend 06-
11706089.

Aandacht voor particulieren bij 
Regio Adviseurs Heemskerk

Heemskerk - In tegenstelling 
tot de berichtgeving van de Be-
lastingdienst, kan men nu al bij 
Regio Adviseurs terecht om de 
aangifte te laten verzorgen; im-
mers wie voor 1 april aangifte 
doet heeft gegarandeerd voor 1 
juli bericht. 
Recentelijk heeft Regio Advi-
seurs zich in Heemskerk ge-
vestigd. Dit administratiekan-
toor staat onder leiding van Erik 
Leeuw, die al sinds 1986 een ei-
gen administratie- en advies-
kantoor heeft, en voor Regio Ad-
viseurs tevens het hoofdkantoor 
voor Noord-Holland vormt. 
De komende periode staat Erik 
Leeuw klaar om iedereen te ‘be-
geleiden’ met de aangifte inkom-
stenbelasting of om te onder-
steunen met de aanvraag of wij-
ziging van voorlopige aanslagen 
en toeslagen. Erik Leeuw heeft 
de afgelopen periode geïnves-
teerd in de nieuwste software en 
beschikt uiteraard over een ver-
gunning om de diverse aangif-
tes digitaal naar de Belasting-
dienst te mogen verzenden, men 
heeft dus geen DigiD nodig. Eind 
2014 is de samenwerking tussen 
Erik Leeuw en Regio Adviseurs 
tot stand gekomen. Regio Ad-
viseurs is een samenwerkings-

verband tussen meerdere admi-
nistratiekantoren. De betrokken 
kantoren hebben jarenlange er-
varing en eigen specialisaties in 
het vakgebied. Dankzij deze sa-
menwerking zijn opdrachtgevers 
verzekerd van de juiste experti-
se, korte communicatielijnen en 
continuïteit in dienstverlening. 
Door deze samenwerking is Erik 
Leeuw nu nog beter in staat 
mensen te voorzien van de juis-
te cijfers en adviezen op het juis-
te moment. 

Aangepaste openingstijden
Tijdelijk heeft Regio Adviseurs, 
gevestigd aan de Rijksstraatweg 
41 tegenover de grote AH, haar 
openingstijden aangepast zodat 
men ook de mogelijkheid heeft 
op woensdagavond en op zater-
dag langs te komen om de aan-
gifte te laten verzorgen. De ope-
ningstijden zijn maandag tot en 
met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur, 
zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur 
en woensdagavond van 19.00 tot 
22.00 uur. 
Erik Leeuw is met zijn team aan-
wezig om op correcte wijze de 
aangifte te verzorgen. Wie ze-
ker wil zijn snel te worden gehol-
pen maakt een afspraak via tel.: 
0251-296965 of 06-20599238. 

Castricum - Donderdagoch-
tend hebben de brandweervrij-
willigers de collega’s van de am-
bulance geholpen bij een af-
hijsing van een bewoner aan 
de Schoutenbosch. De bewo-
ner moest rechtstandig de eer-
ste verdieping verlaten, dus werd 
de hoogwerker van Heemskerk 
ingezet en de bemanning van 
een tankautospuit. De bewoner 
is door de ambulance vervoerd 
naar het ziekenhuis. 

Er kwam een vals alarm van De 
Boogaert en er werd een hand-
melder ingeslagen op Dijk en 
Duin door een baldadige cliënt. 

Brandweer 
assisteert

Castricum - Het Reumafonds 
houdt een collecte in de week 
van 16 tot en met 21 maart. 
In Nederland leven bijna twee 

Collecte reuma miljoen mensen met deze ingrij-
pende aandoening, die niet te 
genezen of te voorkomen is. 

Onderzoek is kostbaar. Daarom 
is een bijdrage hard nodig.

Castricum - Zondag rond 
12.00 uur ging een negenjari-
ge jongen vanaf de omgeving 
van de Wederik van huis weg 
en hij kwam niet meer terug. 
De moeder heeft de politie ge-
beld en er is een Burgernetac-
tie gestart. Rond 16.45 uur bel-
de een deelneemster van Bur-
gernet dat zij bij een school 
stond, waar het jongetje aan 
het spelen was. Een succesvol-
le Burgernetactie.

Burgernetactie
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YEST!
X-TWO
OPHILIA
MAGNA
SETTER
SYBEL

MODE ITALIA
GLADIOLENPAD 3

1911 AZ UITGEEST
06 53724229

WWW.SIZEUP4260.NL WWW.FACEBOOK.COM/SIZEUP4260

OPENINGSTIJDEN: 
DINSDAG T/M ZATERDAG 10.00 - 17.00 UUR

MAAT 40/60

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d

1911 HP Uitgeest, 0251-312340

Diverse smaken Driehoek-
gebakstukken  € 8,95
Aardbei, Bosfruit, Kersen, Stoofperen, 
Sinas, Mango of Caramel.

Bij aan koop van 1 driehoekgebakstuk:
 1 pak Roomboter Karrenwielen 
** GRATIS **
Aktie geldig tot 28 februari 2015.

Maroc perssinaasappels
15 voor   e	 2,50

Kist 90 stuks   e	12,50

Uit de saladebar
alle salades  2e bakje gratis
Aanbiedingen geldig donderdag 19 t/m zaterdag 21 februari

Prinses Beatrixlaan 1a, Uitgeest. Tel. 06-200 369 21

Kapper taxi Service
Laat bij ons uw haar doen en wij halen en brengen u gratis. 

Bel voor een afspraak of voor vragen naar:

Kijk voor algemene voorwaarden op www.tophairstyling.nl

0251-311794
Middelweg 49, Uitgeest

Uitgeest - Voor veel Uit-
geesters was het een aan-
gename verrassing toen 
plotseling op de hoek van de 
Middelweg en de Beatrix-
laan kleurrijk fruit hen tege-
moet lachte. Franske’s Fruit-
paleis prijkt er op de voorge-
vel en wie naar binnen kijkt, 
loopt het water in de mond.
Al twintig jaar werkt Franske 
Dekker met groente en fruit, 
dus zij is zeker geen groen-
tje op dit gebied. Bij de ope-
ning van de zaak waren de 
reacties van de dorpelingen 
erg leuk, de Uitgeesters zijn 
blij dat er weer een ‘groen-
teboer’ in het dorp is. Toch 
ligt de nadruk bij dit Fruitpa-
leis op fruit.

‘s Ochtends om 07.00 uur 
vertrekt Franske naar de 
groothandel om de inkopen 
voor die dag naar de zaak te 
brengen. Speciale produc-
ten haalt een collega voor 
haar eventueel van de Cen-
trale Markt in Amsterdam.
Franske: “Ik ga altijd voor 
het beste fruit, dat heeft pri-
oriteit. Daarbij verkoop ik 
kleine hoeveelheden groen-
te waardoor ik dagelijks vers 
kan leveren.”

Opvallend zijn de prachti-
ge zelfgekweekte peren van 
een perenboer maar ook de 
verse vijgen en dadels. In de 
vitrine vindt men verschil-
lende eenpersoons stamp-

potten met rookworst, kant 
en klare stoofperen, appel-
moes, salades en kwarktoe-
tjes. Verder zijn er schoon-
gemaakte spruitjes en losse 
bietjes, handig voor eenper-
soonshuishoudens.
Franske maakt op aanvraag 
fruitmanden en wie op zoek 
is naar een speciaal product 
dat niet in de winkel ligt, kan 
er om vragen, ze neemt het 
graag mee.

Alles wordt door haarzelf 
voorgeproefd en ze ver-
heugt zich nu al op de druk-
ste tijd vanaf mei wanneer 
het zachte fruit als aardbei-
en en pruimen de schappen 
vult. (Monique Teeling)

Nieuw: 
Franske’s vitaminerijke Fruitpaleis
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Muziek en meer tijdens 
het Open Podium

Uitgeest - Het Open Podium 
van zaterdag 21 februari in de 
Zwaan zit weer bomvol muzi-
kale en cabareteske optredens. 
Wat te denken van Jos en Cees, 
funky fingerstyle gitaar en basgi-
taar in de stijl van Jaco Pastorius. 
Wie houdt er nu niet van de vro-
lijke klanken van de ukelele, ze-
ker als die met zang worden op-
geluisterd door Elisa en Saskia. 
Of Nederlandstalige liedjes van 
Ditiswatutis en Hangvolk. Dit al-
les aangevuld met een muzikale 

mix van old-time-en-roots mu-
sic, americana en bluegrass door 
de Dirtroadmusicband. 
En dan hebben we het nog niet 
eens gehad over Merel Moistra 
(zie foto): denk Kaandorp, Fin-
kers en De Jonge maar dan in 
het lichaam van een aantrekke-
lijke blonde vrouw! Reden ge-
noeg dus om er ook bij te zijn!

Het Open Podium begint om 
20.30 uur in Dorpshuis De 
Zwaan. De toegang is gratis.

Uitgeest - Werd de vori-
ge week nog een mooie 7-3 
overwinning in de wacht ge-
sleept, deze week moest het 
eerste team van TTVN een-
zelfde uitslag in haar nadeel 
toestaan.
Uit Amsterdam kwam een 
sterk team naar Uitgeest om 
zijn krachten te meten met de 
drie beste spelers van Uitgeest. 
Meestal is Henk Spoelstra goed 
voor minimaal twee winstpartij-
en, maar deze keer kon hij al-
leen zijn tweede partij winnend 
afsluiten. Jeri Fatels kon zijn po-
tentiele kracht geheel niet etale-
ren, want de Amsterdamse spe-
lers waren hem vooral mentaal 
ver de baas. Helaas heeft hij nu 
al aangegeven aan het eind van 

dit seizoen te stoppen met de-
ze sport, waar hij eigenlijk voor 
gemaakt is. Victor Tchernov was 
deze week  de beste speler: hij 
won twee van de totaal drie door 
Uitgeest behaalde punten.
Ook het derde team moest de-
ze week aantreden. De spelers 
ontvingen het betrekkelijk zwak-
ke Amstelveen 3, maar de ge-
hoopte ruime overwinning bleef 
uit. De minimale winst werd be-
haald doordat vooral Ruud Pel 
goed presteerde met drie over-
winningen en de dubbelwinst 
met Dennis Janssen, die ook nog 
twee enkelspellen naar zich toe-
trok. Nico Baltus had het knap 
zwaar met drie verliespunten, 
hoewel hij twee keer net in vijf 
games verloor.

     Tafeltennisnieuws

Feestelijke heropening 
Wereldwinkel Heemskerk
Regio - Op zaterdag 28 februari 
vindt de officiële opening plaats 
van de vernieuwde Wereldwin-
kel aan de Maerelaan 5. Gelijk 
met deze feestelijke heropening 
wordt het 25-jarig jubileum als 
Wereldwinkel in Heemskerk ge-
vierd.

Het ontstaan
Na een eerste initiatief tot oprich-
ting en instandhouding van een 
Wereldwinkel in de jaren zeven-
tig, is in het najaar van 1989 een 
tweede poging gedaan. Op initi-
atief van de Werkgroep Zending, 
Werelddiaconaat en Ontwik-
kelingssamenwerking (Z.W.O.) 
van de Nederlandse Hervormde 
kerk, is door een groep vrijwil-
ligers enthousiast gewerkt aan 
de opzet van de  Heemskerk-
se Wereld¬winkel. Op 19 janua-
ri 1990 werd deze Wereldwinkel 
Heemskerk geopend. Twee en 

een half jaar lang was de winkel 
iedere vrijdagmiddag geopend. 
In het voorjaar van 1992 werd 
de Ideële Stichting Wereldwin-
kel Heemskerk opgericht en op 
14 april 1992 ‘passeerden de sta-
tuten’ en was de Wereldwinkel 
Heemskerk een officiële stich-
ting. Een klein deel van de Jans-
heeren werd verbouwd en inge-
richt als winkel.

Op 11 september 1992 was de 
feestelijke opening en kon de 
Wereldwinkel Heemskerk dage-
lijks haar deur openen. In febru-
ari 1995 en augustus 2000 volg-
den er nog enige uitbreidingen. 
Eind 2007 viel het doek voor de 
Wereldwinkel Heemskerk, omdat 
het pand de Jansheeren, waar-
in de Wereldwinkel Heemskerk 
was gevestigd, werd afgebroken. 
In maart 2008 werd, met behulp 
van een interim bestuur en een 

tweetal adviseurs, besloten de 
Wereldwinkel voort te zetten in 
een te huren pand aan de Mae-
relaan. Deze verandering gaf ook 
de mogelijkheid de winkel aan te 
passen aan de nieuwe formule.
Het nieuwe pand en de nieu-
we formule was voor bestuur 
en medewerkers een flinke stap 
vooruit om de Wereldwinkel nog 
eens extra goed op de kaart van 
Heemskerk te zetten. 

Na zeven jaar was de winkel 
weer aan een opfrisbeurt toe wat 
de mogelijkheid bood om zich 
weer aan te passen aan de in-
middels vernieuwde formule, de 
fairtrade cadeauwinkel.

De heropening vindt plaats 
op 28 februari om 10.30 uur 
door Huub Jansen, directeur 
van het landelijk bureau van 
de vereniging van Wereldwin-
kels. Omdat ook de verjaar-
dag wordt gevierd, geeft de 
Wereldwinkel als cadeau op 
die dag 25% korting op al-
le artikelen, behalve voeding, 
kaarten en boeken.

Optreden internationale 
muziekstudentes
Regio - In het historische kerkje 
van Krommeniedijk vindt op zon-
dag 22 februari een concert van 
twee studenten van het Konink-
lijk Conservatorium Amsterdam 
plaats. De solistes zijn Nathalia 
Szmydt ,viool en Siiri Nüttymaa, 
dwarsfluit.
Het concert begint  om 15.00 uur. 
Vanaf 14.30 uur is de deur open.
Nathalia Szmydt (foto onder) be-
gon haar vioolspel in Gdansk in 
Polen. In die plaats deed ze op 
de muziek academie haar ba-
chelor opleiding. Succesvol nam 
zij deel aan diverse concoursen 
in o.a. Polen en Italië waarbij zij 
ook prijzen won. Haar master-
opleiding volgt Nathalia aan het 
conservatorium in Amsterdam 
waar zij les heeft van Johannes 
Leertouwer.
Siiri Nüttymaa (foto boven) komt 
uit Finland, zij heeft onder ande-
re op de jeugdafdeling van de Si-
belius Academie dwarsfluit ge-
studeerd. De laatste 2 jaar heeft 
zij de studie in Freiburg gevolgd 
en vanaf september 2014 volgt 
zij de studie bij het conservato-
rium van Amsterdam. Siiri heeft 
diverse masterklassen gevolgd 

en in diverse Finse orkesten ge-
speeld, daarnaast heeft zij ook 
optredens als soliste gehad. 
Deze twee solisten met een uit-
gebreide ervaring zullen voor u 
onder andere enkele werken van 
Bach laten horen.
Het bestuur van de Stichting Be-
houd en Beheer van de Neder-
landse Hervormde Kerk te Krom-
meniedijk nodigt u uit om te ge-
nieten van dit concert.
Toegang is gratis, er is wel een 
collecte voor het behoud van dit 
mooie kerkje.

Regio - Slechtvalken uit het ho-
ge noorden volgen hun prooidie-
ren, de duizenden smienteen-
den die in  de herfst de pool-
toendra verlaten om het winter-
halfjaar grasetend in onder meer 
het Wormer-en Jisperveld door 
te brengen. Andere wintergasten 
zijn grote zilverreigers, buizerd, 
blauwe kiekendief, torenvalk, 
wulpen, watersnippen, goud-
plevieren, kieviten, futen, meeu-
wen- , eenden- en ganzensoor-
ten. Zondag 22 februari kunt u 
ze allemaal tegenkomen tijdens 
een vaarexcursie met een gids 
van 14.00 tot 16.00 uur. Halver-
wege de vaartocht wordt een be-
zoek gebracht aan de koeien en 
kalfjes van de beheerboerderij 
van Natuurmonumenten.
Reserveren bij bezoekerscen-
trum De Poelboerderij in Wor-
mer via 075-6219100 of per e-
mail bezoekerscentrum@poel-
boerderij.nl onder vermelding 
van naam, aantal personen en 
telefoonnummer. Kosten 12 eu-
ro, kinderen 3 euro. Leden Na-
tuurmonumenten, Vogelbe-
scherming Nederland, Vogelbe-
schermingswacht Zaanstreek 
en Vrienden van bezoekers-
centrum De Poelboerderij 8 eu-
ro. Meer informatie: www.poel-
boerderij.nl  Afvaart bezoekers-
centrum Poelboerderij, Veerdijk 
106 in Wormer. Op de foto een 
Slechtvalk met prooi (foto: Reint 
Jacob Schut)

Vaarexcursie
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Uitgeest - Weer een overwin-
ning! Aan de opmars van FC Uit-
geest in de tweede klasse lijkt 
maar geen einde te komen en 
waarom zou het ook. Als je als 
team in staat bent om op een 
mindere dag tegen een lastige 
en vanwege grote nederlagen 
daarvoor, tot op het bot geterg-
de tegenstander toch een droge 
0-3 overwinning te boeken, dan 
ben je goed bezig. Met de over-
winning houdt het team van Ron 
Bouman zicht op de periodetitel 
en staat het nu op een keurige 
derde plaats. 
FC Uitgeest moest het vandaag 
doen zonder de geblesseerde 
“Stalen Sander” van den Hel-
der maar daar stond de terug-
keer van routinier Emiel Sinnige 
weer tegenover die samen met 
Mats Idema vandaag een gede-
gen verdedigingsduo vormde. 
Vanaf de eerste minuut maakte 
DAVO duidelijk dat het vast van 
plan was revanche te nemen op 
zichzelf. Grote nederlagen in de 
weken ervoor zorgde voor een 
verbeten houding bij het team 
dat daarbij nadrukkelijk de gren-
zen van tolerantie opzocht bij 
scheidsrechter Dumont. Die wa-
ren ruim vandaag bleek al in de 
12e minuut. Een snoeiharde tac-
kle van achteren op de achilles-
pees van Mike Olgers door Mah-
mutovic werd “slechts” bestraft 

FC Uitgeest houdt 
zicht op periodetitel

met geel en het bij voortduring 
opgevoerde theater door spelers 
van DAVO had duidelijk een fan 
in de scheidsrechter van dienst 
vandaag. Hetgeen een naast mij 
staande FC Uitgeest fan de uit-
spraak deed ontlokken dat ve-
le spelers van DAVO met vlag en 
wimpel geslaagd zouden zijn bij 
de audities van “Moeder, ik wil 
bij de revue”.  
In de 13e minuut kwam FCU ver-
diend op voorsprong al was daar 
enig geluk bij. Een niet eens zo 
scherp genomen vrije trap van 
Ramon den Nijs verdween zo-
maar in het doel. 0-1. In de fase 
daarna deed FC zichzelf tekort. 
Het sterke begin ging over in een 
fase met veel en slordig balver-
lies. Het was maar goed dat kee-
per Dave Davidson wederom in 
vorm was. Ook hij nam even la-
ter plaats in het theater van de 
lach toen spits Khamlichi na een 
overtreding op hem besloot om 
een halve meter van Davidson 
een kopstoot te veinzen en neer 
te zijgen als ware hij in een to-
neelstuk van Shakespeare. Da-
vidson kon er niet om lachen 
want kreeg geel van scheids-
rechter Dumont. 
Ook na rust bleef FC Uitgeest 
onrustig voetballen. Daardoor 
konden de gastheren uit Haar-
lem blijven hopen op de gelijk-
maker. Gelukkig deed FCU wat 

je in zo’n mindere fase moet blij-
ven doen namelijk keihard wer-
ken, gaten voor elkaar dicht blij-
ven lopen en ongelukkig balver-
lies van ploeggenoten zonder 
morren corrigeren. Dan volgt de 
beloning vanzelf zo bleek. Weer 
was het Ramon den Nijs die met 
een vrije trap eindelijk de ban 
brak. In de 71e minuut dwong hij 
United Davo definitief tot over-
gave door een vrije trap prachtig 
in de bovenhoek te jagen. 0-2. 
Na de bevrijdende treffer begon 
FCU eindelijk goed te voetballen 
en dat leidde tot een fraaie tref-
fer. Een combinatie opgezet door 
Jorn Brouwer werd met een le-
pe steekpass van Mike Olgers 
verlegd naar Lester Half die niet 
aarzelde en kiezelhard uithaal-
de. 0-3. 

Zo was er zondag de overwin-
ning van het collectief, spraken 
we over een leuke voorstelling 
en “United, we stand”. Volgen-
de week serieus theater in Enk-
huizen tegen het op de tweede 
plaats staande West Frisia. (De 
Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Davidson, uit 
den Boogaard, Idema (89e 
Vrouwe), Sinnige, Haan, Sven 
de Wit, Olgers, den Nijs (84e 
Duijn), Half, van der Valk (45e 
Zonneveld), Brouwer.

JG1 FC Uitgeest 
in de Friends League

Uitgeest - Gelukkig konden de 
spelers van FC Uitgeest JG1 dit 
weekeinde weer eens een lekker 
toernooi spelen. Een thuistoer-
nooi nog wel en dat was te zien 
aan alle ouders en broertjes en 
zusjes, opa’s en oma’s en zelfs 
juffen langs de kant. Leuk! Er 
waren drie teams naar Uitgeest 
gekomen:  KDO uit De Kwakel, 
NVC uit Naarden en HFC uit 
Haarlem. DIOS uit Nieuw-Ven-
nep kampte helaas met veel zie-
ke spelers dus zij konden niet 
komen en Amstelveen Heem-
raad probeerde het een keer in 
een andere poule. Drie wedstrij-
den van 20 minuten werden ge-
speeld met een korte (limonade)
pauze.

De eerste wedstrijd speelden de 
jongens en meisjes van FC Uit-
geest tegen KDO. Dit was een 
erg leuke wedstrijd, het ging 
mooi gelijk op maar gelukkig 
voor ons schoot Senna een bal 
uit de kluts zo het doel in. Een 
winstpartij. Na een paar minu-
ten rust wachtte de volgende te-
genstander al weer, NVC. Stond 
Mart de eerste wedstrijd  nog op 
doel, nu wilde Marlando graag 
het doel verdedigen. En dat deed 
hij heel goed! De spelers wil-
den deze wedstrijd ook win-

nen, dus gingen ver naar voren. 
Britt, Ties en Abdurrahim ble-
ven voorin om zo te proberen 
een doelpunt te scoren. Midden-
velders Rens, Bink en Gijs pro-
beerden wel achterin te helpen, 
maar NVC was er vaak snel uit 
en kreeg zo veel kansen om te 
scoren. Met maar een doelpunt-
je verschil verloren de Uitgees-
ters deze partij. Het leuke van G-
voetbal is dat als een team wat 
minder spelers heeft er meestal 
zonder problemen een kind van 
de tegenpartij graag bij het an-
dere team invalt. Ook bij deze 
wedstrijd was dat het geval. 
Na de limonadepauze was het 
tijd voor de laatste wedstrijd, te-
gen HFC. Na een snel doelpunt 
van HFC was het Mark die een 
schitterende rush over het veld 
maakte en ook nog mooi de kee-
per omspeelde: 1-1! In deze par-
tij waren Dorina en Gian ontzet-
tend goed op dreef, maar helaas 
was HFC net iets beter en verlo-
ren ze deze wedstrijd uiteindelijk 
toch nog.
Tot slot werden er nog penal-
ty’s genomen, zodat ieder kind 
nog een extra kans had om een 
doelpunt te scoren. Het was een 
heerlijke voetbalmiddag. Op 
naar het volgende toernooi, ze 
hebben er nu al zin in!

Uitgeest - Voor de eerste maal 
in haar bestaan zal ter gelegen-
heid van de 30e editie van het 
Internationale Cor Groenewe-
gen Toernooi het mannentoer-
nooi onder de 19 jaar een vrou-
welijke evenknie krijgen maar 
dan zonder leeftijdsbeperking. 
Een dames voetbaltoernooi met 
deelname van topteams uit bin-
nen- en buitenland. Zo is inmid-
dels de deelname bevestigd van 
Heerenveen, FC Twente, ADO 
Den Haag en Telstar VVNH. De 
buitenlandse deelnemers zijn het 
Spaanse Valencia CF, het Duitse 
Essen, Urawa Red Diamonds uit 
Japan en het damesteam van 
Paris Saint Germain. 

Daarmee krijgt het ICGT er een 
prachtige dimensie bij want 
vrouwenvoetbal is anno 2015 
ook in Nederland een serieu-
ze zaak geworden. Groot was 

het al in absolute aantallen, ge-
let op het aantal  vrouwen en 
meisjes in clubverband, maar 
nu kunnen we ons ook meten 
op het hoogste niveau. Terecht 
heeft de plaatsing van het Na-
tionale vrouwenelftal voor het 
in juni te houden WK in Cana-
da een ongewoon enthousias-
me voor vrouwenvoetbal in Ne-
derland teweeg gebracht. Mis-
schien dat nu  zelfs erkend cri-
ticaster van het vrouwenvoetbal 
Johan Derksen verleidt wordt de 
televisie aan te zetten en te kij-
ken naar de wedstrijden van het 
Nederlands dameselftal. In ieder 
geval is hij net als u in de aan-
loop naar het WK, van harte wel-
kom op de velden van FC Uit-
geest. Daar zullen de dames in 
het Pinksterweekend vanaf 23 
mei aftrappen voor het 1th Inter-
national Women’s Soccer Tour-
nament Uitgeest. 

Zaterdag 21 Februari 
Junioren:
Kolping Boys B6-FC Uitgeest B4 15:00
FC Uitgeest B5-SVA B4 14:30
OFC C1-FC Uitgeest C2 12:00
Foresters de C5-FC Uitgeest C3 13:00
FC Uitgeest C4-Berdos C3 14:30
Castricum C3-FC Uitgeest C5 11:00
FC Uitgeest C6-Koedijk C6 14:30
Meisjes:
FC Uitgeest MB1-Velsen MB2 14:30
IJmuiden MC1-FC Uitgeest MC2 10:00
Pupillen:
FC Uitgeest D2-Jong Holland D2 11:30
FC Uitgeest D4-DTS D2 13:00
FC Uitgeest D5-Castricum D4 11:30
Limmen MD1-FC Uitgeest MD1 11:00
FC Uitgeest E4-SVW 27 E6 11:30
Meervogels 31 E2-FC Uitgeest E5 09:00
FC Uitgeest E7-KSV E5 11:30
FC Uitgeest E9-Kolping Boys E12 11:30
FC Uitgeest E10-Jong Holland E6 09:00
Waterloo ME1-FC Uitgeest ME1 09:30
FC Uitgeest F1-Castricum F1 09:00

FC Uitgeest F3-Limmen F2 09:00
DEM F2-FC Uitgeest F4 10:30
FC Uitgeest F5-Zeevogels F2 09:00
FC Uitgeest F8-FC Uitgeest F9 11:30
Egmondia MP1-FC Uitgeest MP1 09:30
FC Uitgeest MP2-FC Uitgeest MP3 09:00
FC Uitgeest KB1 09:00
G-team:
KGB G1-FC Uitgeest G1 11:30
 
Zondag 15 Februari
Senioren:
West Frisia 1-FC Uitgeest 1 14:00
AFC 34 2-FC Uitgeest 2 11:30
Koedijk 2-FC Uitgeest 3 11:30
Foresters de 5-FC Uitgeest 4  14:00
FC Uitgeest 7-ADO ‘20 7 10:30
FC Uitgeest 8-Eendracht’82 7  12:45
Vitesse 22 11-FC Uitgeest 9 14:00
FC Uitgeest 10-GSV 3 12:45
Koedijk 16-FC Uitgeest 11 09:30
FC Uitgeest 12-ADO ‘20 13 10:30
Meisjes:
Blokkers De MA1-FC Uitgeest MA1 12:00

Regio - Vrijdagavond 13 februa-
ri tussen 22.00 en 24.00 uur heeft 
er een overval plaatsgevonden in 
een woning aan de Mascagni-
straat in Heemskerk. De bewo-
ner van het werd bedreigd met 
een wapen en enige tijd vastge-
houden in de woning. In de wo-
ning bevonden zich op dat mo-
ment nog twee vrienden die het-
zelfde overkwamen. De overval-
lers zijn enige tijd binnen ge-
weest en doorzochten de gehe-
le woning. Uiteindelijk vertrok-
ken ze met nog onbekende buit. 
Het volgende signalement van 
de drie overvallers is bekend: 
Overvaller 1: donker getint ui-
terlijk, slank postuur, circa 25 a 
30 jaar oud. Overvaller 2: don-
ker getint uiterlijk, kort donker 
haar, tussen 18 en 27 jaar oud 
en droeg een witte jas/bodywar-
mer. Overvaller 3: Noord-Afri-
kaans getint uiterlijk, kleinste 
van de drie.
De daders zijn vertrokken over 
de A9 en voor het laatst gezien 
bij het Rottepolderplein. De po-
litie doet onderzoek en vraagt 
getuigen die iets van dit voorval 
hebben gezien of meer over de 
achtergrond weten zich te mel-
den via 0900-8844. Anoniem 
mag ook op 0800-7000.

Woningoverval
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Jubileum-wandeltocht 
De Laatste Loodjes

Regio - In verband met het 80 
jarig bestaan van Wandelsport-
vereniging De Laatste Lood-
jes in 2015 wordt er gedurende 
dit jaar een serie 6-daagse Ju-
bileumwandeltochten georgani-
seerd. 5 keer op de zondagmor-
gen en de laatste op maandag 
met de Kerstlichtjes Avond wan-
deling.  De eerste Jubileumwan-
deltocht is op zondag 22 februa-
ri a.s. met de start vanuit Clubge-
bouw Wormer Vendeliers, Knol-
lendammerstraat 14, 1531 BE 
Wormer.
De afstand is 15 km. Inschrijving 
is mogelijk vanaf 09:15 uur en de 

gezamenlijke start is om 10 uur 
precies. Onderweg is een pau-
ze ingepland waar koffie en een 
versnapering verkrijgbaar zijn. 
Iedereen, lid of geen lid van de 
wandelvereniging,  kan met bei-
de wandelingen meelopen en is 
van harte welkom. 
Startgeld: DLL leden 1,50, 
Bondsleden  2,50 en niet leden  
3,50. De route wordt op de wan-
deldag bekendgemaakt.
 Alle verdere informatie over bo-
venstaande wandelingen alsme-
de de data van alle Jubileum-
wandeltochten kunt u vinden op: 
www.wsvdelaatsteloodjes.nl.

Boardingvoetbaltoernooi
Uitgeest - Op 23 en 24 februa-
ri vindt het 5e Signsupport Boar-
dingtoernooi in Uitgeest plaats. 
Het toernooi wordt gehouden 
in Sport- en Tenniscentrum Uit-
geest. Deelnemende jeugdteams 
van de volgende verenigingen 
FC Castricum, De Kennemers, 
FCB/indebasis, KFC, De Fores-
ters, DTS, Kolping Boys, Purmer-
steijn, DEM, S.V. Meervogels, 
AFC 34, ODIN en FC Uitgeest 
doen mee.
Dankzij de medewerking van 
sponsors Signsupport, Jonker In-
stallatietechniek, Koelman Brood 
en Banket, DNT Future Flowers, 
en De Graaff Systeemplafonds 
word dit toernooi voor de jeugd 
van de regionale voetbalvereni-

gingen mogelijk gemaakt.
De wedstrijden met de boar-
ding zijn een spektakel op zich, 
In totaal worden op Maandag en 
Dinsdag, maar liefst 108 wed-
strijden gespeeld door 48 ver-
schillende teams met ruim 350 
deelnemers. Het voetbaltoernooi 
start op maandag 24 februari om 
09:00 met de F1 junioren waarna 
om 13:00 de F2 mogen beginnen 
om 17:00 komen deze dag de D1 
junioren aan de beurt.

Het voetbaltoernooi start op 
dinsdag 25 februari om 09:00 
met de E1 junioren waarna om 
13:00 de E2 mogen beginnen om 
17:00 komen deze dag de D2 ju-
nioren aan de beurt.

Uitgeest - Vrijdagavond speel-
den we de tweede ronde van 
het ‘Viertallenkampioenschap 
van Uitgeest’, zoals u weet bij 
Bierencafé Thijs. Dit toernooi-
tje vormt een aangename on-
derbreking van de zenuwslopen-
de parencompetitie. Niet dat bij 
het viertallen het virtuele mes ni-
ét op tafel ligt, dat is er wel de-
gelijk, maar het kenmerkende 
van paren-bridge is gewoon af-
wezig: je hoeft niet te gaan voor 
een overslagje, en ook een tus-
senbodje op een wrakke vijf-
kaart laat je, anders dan bij pa-
renbridge, wel uit je hoofd. En 
bij elkaar is het loterij-gehalte, 
dat toch wel kleeft aan de pa-
rencompetitie, veel minder aan-
wezig. Al dat ge-ophemel! Waar-
om spelen we niet altijd viertal-
len? Goeie vraag, moeten we 
maar ‘s in het bestuur bespre-
ken. Terug naar de parencom-
petitie waar we de eerste avond 
van de vierde set speelden (het 
schiet al weer op). Harry Twaalf-
hoven-Eric Molenaar slaan kei-
hard toe met een prachtige 67%. 
Kampioen worden zal lastig blij-
ken, daarvoor zijn zij afhanke-
lijk van de steken die drie ande-
re koppels eventueel gaan laten 
vallen, maar toevallig zijn die drie 
bestendige koppels, neemt u dat 
van mij aan, dat niet van plan. 
Maar goed, het zijn niet de min-
sten die het in een na-olympisch 
jaar wat rustiger aan doen. En 

dat gaat weer niet op voor Mar-
griet de Beurs-Tineke Eijking. 
Geschoold door erelid Modder-
man, halen zij een dikke 62% in 
de E-lijn. Dat zal naar meer sma-
ken, toch? En we hebben nog 
een koppel dat meer scoort dan 
60%. In de D-lijn was dat, waar 
Toos en Jaap Schalk liefst 65% 
scoren. Het zou zomaar kunnen 
dat meedoen aan het viertallen 
nét de oefening heeft geboden 
die nodig was om zo te scoren. 
U begrijpt het: laat volgend jaar 
je kans om mee te doen aan het 
viertallen niet aan je neus voor-
bijgaan. 

A-lijn: 1 Harry Twaalfhoven-Eric 
Molenaar 67,50%, 2 Fred v An-
del-Ruud Berkhout 61,25%, 3 
Ria Vessies-Aad Visbeen 57,50%; 
B-lijn: 1 Nellie Modderman-
Marian de Vries 59,38%, 2 Henk 
Groen-Herman v Sambeek 
55,73%, 3 Lia Hendrikse-Corrie 
Nijsen 54,17%; 
C-lijn: 1 Dick Hendrikse-Jac 
Sintenie 58,33%, 2/3 Guurtje 
Brakenhoff-Joke Jacobs en Theo 
Huising-Pieter Andringa 54,69%; 
D-lijn: 1 Toos Schalk-Jaap 
Schalk 65,00%, 2 Jan Goeman-
Henk Zwaan 59,17%, 3 Riet Bal-
ster-Evert Rozemeijer 58,33%; 
E-lijn: 1 Margriet de Beurs-Tine-
ke Eijking 62,50% 2 Lisette Klein-
Ronald Klein 57,08% 3 Maria Ja-
cobs-Roland Kiès 55,00%.
(Paul Wijte)

        Bridgenieuws

Uitgeest - Zondag stond de 
streekderby tegen HBC op het 
programma van het vlaggeteam 
van korfbalvereniging Stormvo-
gels. Stormvogels had wat recht 
te zetten na de desastreuze  ne-
derlaag in de uitwedstrijd, terwijl 
HBC theoretisch nog titelkansen 
had. Op papier een kraker, maar 
hoe anders liep het.
Jord Betjes wist de score te ope-
nen in de eerste minuut, waarna 
HBC direct de stand gelijk trok. 
Dat dit meteen het laatste wa-
penfeit van de eerste helft voor 
HBC zou zijn, had niemand kun-
nen vermoeden. Stormvogels 
was op alle fronten beter en kon 
eindelijk aan het massaal opge-
komen publiek laten zien waar 
het toe in staat is. Onder leiding 
van een sterk fluitende scheids-
rechter, die het fysiek harde spel 
van HBC niet tolereerde, steeg 
de ploeg bij vlagen boven zich-
zelf uit.  Veel beslissingen van 
de leidsman vielen, terecht, uit 
in het voordeel van de Uitgeester 
formatie en HBC ageerde voor-
namelijk, waardoor zij ook zich-
zelf uitschakelden. Door scores 

van Danny Haije(5), Gerard Val-
kering(3) en Eveline Nootebos 
ging Stormvogels rusten met een 
10-1 voorsprong. 
HBC, dat tijdens de rust heeft 
overwogen  om de wedstrijd te 
staken, mag  echter nooit wor-
den onderschat. Zij startten 
voortvarend in de tweede helft 
en wisten twee maal op rij te 
scoren. Geen vuiltje aan de lucht, 
maar wel een teken voor “de Vo-
gels” om scherp te blijven. Noot-
ebos nam haar ploeg bij de hand 
door wederom te scoren.  In deze 
fase van de wedstrijd ontliepen 
partijen elkaar niet veel. HBC 
wist de mand weliswaar wat va-
ker te vinden, maar Stormvogels 
bleef  ook aan de lopende band 
scoren, hetgeen resulteerde in 
een 18-9 voorsprong. De strijd 
verhardde,  HBC zocht vaker de 
duels op waarmee zij zichzelf 
dupeerden, terwijl Stormvogels 
de focus hield op scoren.  
Dit ging de ploeg eenvoudig af, 
zodat het feest na het laatste 
fluitsignaal kon losbarsten. Een 
klinkende 24-9 overwinning die 
nog lang zal blijven heugen. 

     Korfbalflits
       Stormvogels

Uitgeest - De politie heeft vo-
rige week donderdagmiddag na 
een melding van een medeweg-
gebruiker een drankrijder van de 
A9 afgehaald.
De drankrijder, een 40-jarige 
Amsterdammer, reed vanuit de 
Wijkertunnel richting Alkmaar 
en bleek slecht rijgedrag te ver-
tonen: een medeweggebruiker 
belde de politie, omdat de man 
bijna tegen de tunnelwand had 
aangereden.
De Amsterdammer werd aan de 
kant gezet en bleek onder in-
vloed van alcohol te verkeren: 
hij werd aangehouden en op het 
politiebureau bleek dat hij zwaar 
onder invloed had gereden. Te-
gen de Amsterdammer is pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Getuige meldt 
drankrijder

Regio - Twee meisjes (Donna en 
Silina) uit Broekpolder starten 
met een leuke actie voor Oran-
ge Babies. Zij willen zoveel mo-
gelijk geld ophalen voor dit goe-
de doel. Iedereen wordt uitgeno-
digd om mee te wandelen en zo 
de prachtige wijk Broekpolder 
en omgeving te leren kennen. 
Orange Babies is een stichting 
die als voornaamste doel heeft 
zwangere vrouwen met hiv en 
hun baby’s in Afrika te helpen. 
Alle opbrengsten van deze actie 
gaan 100% naar de Orange Ba-
bies en zullen worden aangebo-
den tijdens de Orange Disco bij 
Bounz Beverwijk op 25 februari. 
De wandeltocht is op zondag 22 
februari van 14.00 tot 15.00 uur. 
Er wordt verzameld vanaf 13.30 
uur bij Cafe Ons Plein, Gilden-
plein 24 in Heemskerk. Kosten 5 
euro voor volwassenen en 2,50 
voor kinderen. Koffie, thee of li-
monade zijn verkrijgbaar voor 1 
euro (voor het goede doel). Kijk 
voor meer informatie op: https://
www.facebook.com/DonnaSilina

Wandelen voor 
Orange Babies

Regio - De 34e aflevering van 
de Marquetteloop vindt plaats 
op zondag 28 juni. Al het nieuws 
over de Tata Steel Marquetteloop 
is te volgen op de website www.
avdem.nl/marquetteloop. Voor 
deze loop is de inschrijving in-
middels door atletiekvereniging 
DEM geopend via genoemde si-
te. Er kan tot en met 8 juni wor-
den ingeschreven. Het gaat om 
de 21,1 wegwedstrijd, drie trim-
lopen (7, 14 en 21,1 km), Tata 
Kids of Steel Run en de Team-
run waarvan de namen van alle 
deelnemende teams vanaf 14 ju-
ni worden gepubliceerd. 

Inschrijving 
Marquetteloop 

geopend



















Een aandeel in elkaar

Bekijk op rabobank.nl/advies hoe ons advies u verder brengt.

Door uw ideeën en wensen met onze kennis en ervaring te combineren, komen

we vaak tot verrassende adviezen. Ons hypotheekadvies helpt u keuzes te

maken die goed bij uw situatie passen. Wilt u verbouwen of verhuizen? 

Samen kom je tot een beter advies.

bleek slimmer 
dan verhuizen.

Het huis
verbouwen

Goed gesprek over verbouwen, 
samen met Rabobank

Regio - Plannen om te verbouwen? Vraagt u zich af 
of oversluiten van uw hypotheek interessant is? Bij Ra-
bobank IJmond staat er dagelijks een team financi-
eel adviseurs voor u klaar om u advies te geven over 
de mogelijke hypotheken, uw vermogen of andere 
financiële zaken. 

Samen wordt gekeken naar de woonwensen en de 
mogelijkheden. Bijvoorbeeld naar het inkomen en 

het bedrag dat op basis hiervan kan worden ge-
leend. Ook kijken ze naar de toekomstplannen. ‘Een 
eerste oriëntatiegesprek is vrijblijvend. De klant be-
paalt na het oriëntatiegesprek zelf of Rabobank ook 
een uitgebreider advies mag verzorgen. Aan dat ad-
viesgesprek zijn tegenwoordig wel kosten verbonden. 
,,Vroeger waren deze kosten versleuteld in bijvoor-
beeld de hypotheek, maar nu is alles transparant 
en inzichtelijk. Zo weet u waar u voor betaalt,’ legt fi-

nancieel adviseur Alice Luiten uit. ,,Het is belang-
rijk dat u geen zorgen heeft rondom de betaal-
baarheid van uw woonlasten. Niet nu, maar ook 
niet later als de situatie mogelijk verandert door 
bijvoorbeeld de komst van kinderen, het verlie-
zen van een baan of wanneer u wilt stoppen 
met werken. We kijken daarom verder dan dit 
moment. Ook na het afsluiten van een lening 
horen we graag regelmatig hoe het met onze 
klanten gaat. En of de afgesloten lening nog bij 
hen past. Elke situatie en ook de landelijke wet-
ten en regels kunnen immers veranderen. Het 
aangaan van een hypotheek is een belangrij-
ke financiële beslissing voor vele jaren. Dus willen 
we er samen voor zorgen dat uw lening bij uw si-
tuatie blijft passen.’’

Wilt u een indruk krijgen van wat u kunt lenen? U 
kunt natuurlijk bij Rabobank langskomen. Maak 
dan een afspraak via 023-5133500 of via e-mail 
naar: particulieren@ijmond.rabobank.nl voor 
een vrijblijvend eerste oriëntatiegesprek. U kunt 
zich ook online oriënteren via het Rabobank Hy-
potheekdossier. Via deze ‘tool’ berekent u een-
voudig zelf hoeveel u kunt lenen en wat u daar-
voor per maand betaalt.
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Meer baas 
op eigen erf

Aan- en uitbouwen van het huis is sinds kort ge-
makkelijker. Dit geldt ook voor het plaatsen van 
bijgebouwen of andere kleine bouwwerken ach-
ter of naast het woonpand.

Voor een serre, bijkeuken of andere aanbouw 
aan de woning hoeft men niet meer langs de 
welstandscommissie, zolang de bouw maar on-
der vier meter diep en vijf meter hoog blijft. Tot 
1 november was vergunningvrij bouwen beperkt 
tot 2,5 meter diep en 4 meter hoog. Met de lan-
delijk geldende wetswijziging komt het kabinet 
tegemoet aan een groot aantal gemeentelij-
ke wensen. Ook voor bijgebouwen is pas boven 
genoemde afmetingen een vergunning nodig. 
Denk daarbij aan een garage, tuinhuis of een 
zogenoemde mantelzorgwoning. Een ‘mantel-
zorgwoning’ kan een woning zijn voor wie man-
telzorg ontvangt óf verleent.

Vergunningvrij bouwen mag op het ‘achtererf-
gebied’ (de achtertuin en het perceel naast de 
woning als dit niet grenst aan openbaar toe-
gankelijk gebied, zoals een weg, een waterweg 
of een speeltuin). Het bouwwerk moet op meer 
dan een meter van de voorgevel staan.
Eigen Huis Magazine van Vereniging Eigen Huis 
adviseert woningbezitters om de buren van te-
voren over uw bouwplannen te informeren. Van 
overheidswege zijn er geen belemmeringen te 
verwachten. Men hoeft niets te melden bij de 
gemeente en kunt direct met de bouw begin-
nen. Een bouwsel moet altijd voldoen aan con-
structie-, daglicht- en brandveiligheidseisen uit 
het Bouwbesluit 2012, mét of zonder bouwver-
gunning. Welke gevolgen bijbouw of aanbouw 
heeft voor de waarde van de woning, weet 
Hopman ERA Makelaars.
Bron: Vereniging Eigen Huis.
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Ophaaldata gft-afval
In week 9 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 23 februari. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 25 februari.
De Koog: donderdag 26 februari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 27 februari. 

Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 
27 februari.

Burgerlijke stand

ONDERTROUW
S.G. Gouman en K.M. Andringa

AANGIFTE PARTNERSCHAPS-
REGISTRATIE
A.T. Ledoux en A. Kirjanova
M.J. Siebgens en C. Walsweer 

Vervanging zieke 
bomen Geesterweg
Langs de Geesterweg, dichtbij sporthal 
De Meet, staat een aantal kastanjebomen 
dat is besmet met de honingzwam. Het 
gaat om de bomen tegenover de huis-
nummers 3 t/m 17. Bij bomen die met de-
ze parasiet zijn besmet bestaat een groot 
risico op het afbreken van takken of zelfs 
van de hele stam. Ze worden daarom bin-
nenkort vervangen door bomen van een 
andere soort.
De zomereiken (‘quercus robur’) die wor-
den teruggeplaatst krijgen een plek die 
wat verder van de woningen af ligt en 
meer naar de hoofdweg toe. Daar hebben 
ze voldoende ruimte om onbelemmerd 
uit te groeien. 

De honingzwam laat zijn verwoestende sporen na in  kastanjebomen 
bij sporthal De Meet (foto: gemeente Uitgeest).

Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 1 kavel te koop!

www.kaveldealdedije.nl
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Meer woninginbraken 
dan in begin 2014
Het aantal woninginbraken in Uitgeest is gestegen ten opzichte van vorig 
jaar. In de periode januari-medio februari werd er in 2014 vijf keer aangifte 
gedaan van inbraak tegen negen keer in 2015. Een inbraak wordt ervaren 
als een grote inbreuk op de privacy en geeft een onveilig gevoel. Politie en 
overheid doen er uiteraard alles aan om een ernstig misdrijf zoals een in-
braak te voorkomen of op te lossen. Maar inwoners spelen zelf een belang-
rijke rol bij het voorkomen van woninginbraken. Wat kunt u doen? Twee din-
gen: preventieve maatregelen treffen en verdachte situaties melden op 112.

Preventieve maatregelen
•	 Zorg	voor	goedgekeurd	hang-	en	sluitwerk	op	 ramen	en	deuren.	 Laat	

geen hulpmiddelen voor de inbrekers (zoals ladders e.d.) in uw tuin 
staan.

•	 Sluit	altijd	alle	deuren	en	ramen	(ook	op	de	bovenverdieping).	Ook	klei-
ne ramen van de wc of de garagedeur niet vergeten. Een inbraak duurt 
slechts enkele minuten. Dus ook tijdens boodschappen doen alles afslui-
ten.

•	 Bewaar	(reserve)sleutels	niet	buiten,	hang	geen	adreslabel	aan	een	sleu-
telbos en laat geen sleutels aan de binnenzijde van de deur zitten. 

•	 Zorg	voor	voldoende	verlichting	rond	uw	woning.
Voor meer informatie en tips kijk op http://www.politiekeurmerk.nl 

De voorjaarsvakantie komt eraan. 
Geef uw woning een bewoonde indruk: 
•	 Zorg	voor	schemergeschakelde	verlichting	bij	de	toegangsdeuren.
•	 Installeer	tijdschakelaars	zodat	’s	avonds	licht	aangaat	in	de	woonkamer	

en elders in huis.
•	 Laat	gordijnen	niet	permanent	dicht.	
•	 Haal	planten	niet	weg	van	de	vensterbank.
•	 Vraag	de	buren	om	de	post	te	verzamelen	en	de	planten	water	te	
 geven.
•	 Geef	niet	op	sociale	media	aan	dat	u	op	vakantie	gaat.
•	 Berg	kostbaarheden	op	of	geef	ze	in	bewaring.
•	 Maak	van	de	woonkamer	geen	etalage	met	allerlei	aantrekkelijke	
 spullen in het zicht.
•	 Laat	in	huis	een	kaartje	achter	met	het	telefoonnummer	van	een	
 contactpersoon die de politie in geval van nood kan bellen.
•	 Snoei	struiken	in	de	voortuin	zodat	vanaf	de	straat	de	voordeur	en	
 ramen goed zichtbaar blijven.
•	 Doe	altijd	aangifte	als	er	toch	is	ingebroken.

Melden van misdrijf
Om	het	aantal	aanhoudingen	te	kunnen	verhogen,	is	de	politie	sterk	afhan-
kelijk	van	de	snelheid	van	meldingen.	Slechts	een	beperkt	aantal	mensen	
belt bij een misdrijf of verdachte situatie direct 112. Vaak voelt een inwoner 
intuïtief wel aan dat een situatie verdacht is, maar reageert daar niet meteen 
op. Uit buurtonderzoeken naar bijvoorbeeld woninginbraken blijkt vaak dat 
omwonenden wel degelijk iets hebben gezien of gehoord maar hier geen 
acht	op	hebben	geslagen.	Of	ze	wisten	simpelweg	niet	dat	de	politie	deze	
tips graag zo snel mogelijk wil horen. Dus bel altijd 112 als u iets verdachts 
ziet.	Staat	er	al	enige	tijd	een	auto	met	draaiende	motor	bij	uw	buren	voor	
de deur? Noteer het kenteken en/of het signalement van een verdacht per-
soon en geef dit door aan de politie. De kans dat criminelen opgepakt wor-
den neemt toe als u verdachte situaties bij de politie meldt. Anoniem mel-
den kan natuurlijk ook, via 0800-7000.

Raadsvergadering 26 februari 2015
Donderdag 26 februari wordt de derde raadsvergadering gehouden 
van dit jaar. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van 
het gemeentehuis. De complete agenda is te vinden op de gemeen-
telijke website www.uitgeest.nl onder het tabblad Bestuur & Politiek, 
raadsinformatiesysteem.

Gemeente Uitgeest op Twitter
Volg jij de gemeente Uitgeest al op Twitter? Bijna 2.250 volgers 
gingen jou voor om het laatste nieuws op te pikken op 
@gem_Uitgeest.nl

Basisscholen houden ‘open dagen’
Veel kinderen gaan vanaf hun vierde jaar naar de basisschool. Ze 
moeten in elk geval zijn ingeschreven als leerling op de eerste 
schooldag van de maand nadat ze vijf jaar zijn geworden. De ge-
meente heeft vorige week alle ouders van vierjarigen een brief ge-
stuurd om ze te helpen bij het maken van een keuze voor een ba-
sisschool. Uitgeest heeft één basisschool voor openbaar onderwijs: 
De Wissel (daltononderwijs). De overige basisscholen zijn: De Mo-
lenhoek, De Binnenmeer, De Vrijburg en Kornak. De Wissel houdt 
een informatieavond op maandag 9 maart van 20.00 tot 21.30 uur. 
Woensdag 11 maart is er een open dag van 09.00 tot 12.30 uur. 
Meer informatie: www.dewisseluitgeest.nl of via de mail: info@de-
wisseluitgeest.nl. De Molenhoek heeft een open dag gehouden op 
zaterdag 14 februari. Meer informatie: www.molenhoek-tabijn.nl of 
via de mail: molenhoek@tabijn.nl. De Binnenmeer heeft een open 
dag op donderdag 2 april van 09.00 uur tot 17.00 uur. Meer informa-
tie: www.binnenmeer-tabijn.nl of via de mail: binnenmeer@tabijn.nl.
De Vrijburg houdt open dagen op dinsdag 3 maart van 09.00 tot 
14.30 uur, woensdag 4 maart van 09.00 tot 12.15 uur en donderdag 
5 maart van 09.00 tot 14.30 uur. Meer informatie: www.vrijburg-ta-
bijn.nl of via de mail: vrijburg@tabijn.nl.
Kornak heeft een open dag op woensdag 25 maart van 08.45 tot 
12.00 uur. Meer informatie: www.kornak-tabijn.nl of 
https://www.facebook.com/BasisschoolKornak 
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